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ي فلسفة التأويل ف 

 العصر الوسيط
أ. خنصالي         

03مح. تط ق:   

 لغة أجنبية
  بليليطةأ. 

03تط   ق:  

ي فلسفة التأويل ف
 العصر الوسيط

         خنصاليأ. 

03مح. تط ق:   

 لغة أجنبية
بليليطةأ.   

03تط   ق:  

 
 السبــــت

 

الرمزي المنطق         
ريسيقأ.   

03ق: مح. تط    

 مصادر فلسفية
 أ. شبلي

  03مح   ق: 

 
 األحــــــــد

 

 علم الكالم 
 أ. بن سراي

03مح. تط ق:   

 علم الكالم
بن سرايأ.   

30مح. تط ق:   

 فلسفة التاريخ  
 أ. بوعروري

01مح   مد:   

 فلسفة التاريخ
 أ. بوعروري

01مح   مد:   

   
 االثنــــــين

 

إسالمية فلسفة     
خاصةأ.   

04مح. تط ق:   

 فلسفة إسالمية
خاصةأ.   

04مح. تط ق:   

منهجية البحث   
 فلسفي

أ. بن شريف      

03مح. تط   ق:   

يمنهجية البحث فلسف  
أ. بن شريف             

03مح. تط    ق:   

 
 الثـــــالثاء

 

فلسفة يهودية      
 مسيحية
 أ. كرام

03مح. تط  ق:   

فلسفة يهودية 
 مسيحية
 أ. كرام

03مح. تط ق:   

 المنطق الرمزي
 أ. قريسي

03مح. تط  ق:   

 مصادر فلسفية
 أ. شبلي

  03مح   ق: 

 
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  
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 لغة أجنبية     
 أ. بليليطة

04تط   ق:   

منهجية البحث 
 فلسفي

أ. طالبي              

04مح. تط   ق:    

 لغة أجنبية
 أ. بليليطة

04تط   ق:   

منهجية البحث 
 فلسفي

أ. طالبي              

04مح. تط  ق:    

 
 السبــــت

 

 مصادر فلسفية       
 أ. شبلي

04تط ق:   

 المنطق الرمزي
ريسيقأ.   

  04مح. تط  ق: 

 
 األحــــــــد

 

 علم الكالم 
 أ. بن سراي

03مح. تط ق:   

 علم الكالم
 أ. بن سراي

03مح. تط ق:   

 فلسفة التاريخ  
 أ. بوعروري

01مح   مد:   

 فلسفة التاريخ
 أ. بوعروري

01مح   مد:   

   
 االثنــــــين

 

 فلسفة إسالمية   
 أ. خاصة

04مح. تط ق:   

 فلسفة إسالمية
 أ. خاصة

04مح. تط ق:   

ي فلسفة التأويل ف  
 العصر الوسيط

خنصالي        أ. 

04مح. تط ق:   

ي فلسفة التأويل ف
 العصر الوسيط

أ. خنصالي           

04مح. تط ق:     

 
 الثـــــالثاء

 

فلسفة يهودية      
 مسيحية
 أ. كرام

03مح. تط  ق:   

فلسفة يهودية 
 مسيحية
 أ. كرام

03مح. تط ق:   

 مصادر فلسفية
 أ. شبلي

04تط ق:   

 المنطق الرمزي
 أ. قريسي

  04ق:   مح. تط

 
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 

 


